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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม 

Doctor of Philosophy  Program in Tourism and  Hotel   M anagement 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 1681 

ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ 

    การทองเที่ยวและโรงแรม 

 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy  Program in Tourism and  Hotel 

       Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (การจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม) 

 ชื่อยอ (ไทย)  : Doctor of Philosophy (Tourism and Hotel Management) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Tourism and Hotel Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 4.1 กรณจีัดการศกึษาตามแบบ 1.1 จํานวนหนวยกติไมนอยกวา  57  หนวยกติ 

 4.2 กรณจีัดการศกึษาตามแบบ 2.1 จํานวนหนวยกติไมนอยกวา  57  หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปรญิญาเอก หลักสูตร 3 ป 
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 5.2 ภาษาท่ีใช 

      หลักสูตรสองภาษา และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศกึษา 

      รับนสิิตไทยและนสิิตตางชาติ 

 5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

      ไมมี 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม) จากมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2559 

6.2  คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครัง้ที่ 6/2558 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 

6.3  คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครัง้ที่ 96(13/2558)วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 

6.4 คณะกรรมการพจิารณากล่ันกลองของมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ครัง้ที่ 3/2558 วันที่ 17 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2558 

6.4  สภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม  

 ครัง้ที่ 9/2558 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2552 ในปการศกึษา 2560 

 

8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

8.1 อาจารยผูสอน ในสาขาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและโรงแรม 

8.2 นักวจิัย 

8.3 ผูบรหิาร ผูประกอบการ ในธุรกจิอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม 

8.4 ผูบริหาร เจาหนาที่ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมในหนวยงานภาครัฐและ
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